
3 verwerkingen voor zondag 24 mei 2020  
 

Jezus schenkt ons eeuwig leven! Onderbouw   20 min.  

Je hebt nodig: een print van werkblad 1 op stevig papier, een extra vel A4, bij voorkeur in een 

huidskleur, teken- en kleurmaterialen, schaar, lijm. 

Werkwijze: Knip de hand uit en kleur hem in. Trek je eigen hand om op een ander papier en knip 

deze ook uit.  Plak je eigen hand boven op de andere hand. Vertel aan de kinderen: die grote hand, 

daarbij mag je denken aan Gods hand, die altijd voor je zorgt. Die andere hand, dat ben jijzelf. Je mag 

altijd dichtbij God komen. En die twee handen samen, dat zijn biddende handen. De Here Jezus is nu 

in de hemel, en daar bidt Hij ook voor ons. Hij denkt aan ons en weet precies wat we nodig hebben. 

Jezus vraagt aan God of Hij ons wil helpen dicht bij Hem te blijven, iedere dag. Jezus bidt voor jou. Jij 

mag jouw hand leggen in  die van God.  

Gebedssteentjes  Midden- en bovenbouw  15 min.  

Je hebt nodig: voor elk kind een klein tule zakje (te koop bij Action) OF voor elk kind een vierkant 

stukje tule en een glinsterend draadje,  

Zorg voor veel gekleurde (glimmende) steentjes en/of kraaltjes in een mooie schaal, een kaartje met 

de tekst ‘Jezus zegt: Ik bid voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn (Joh. 17: 9b)’ 

en een perforator. 

Werkwijze: Praat met de kinderen over het gebed en over waarvoor Jezus bidt.  Vraag voor wie zij 

willen bidden. Laat de kinderen een steentje/ kraal in een kleur zoeken bij elk persoon voor wie ze 

willen bidden. Vraag aan het kind waarom hij/zij juist die kleur voor die persoon heeft gekozen. Het 

aantal steentjes/kralen kan verschillen per kind, afhankelijk van voor wie het kind wil bidden. Elke 

steen/kraal staat voor een naam/persoon voor wie ze willen bidden.  

Bij een kant-en-klaar zakje mogen de kinderen de stenen/kralen in het zakje stoppen. Dan maken ze 

met een perforator een gaatje in het kaartje en knopen het vast aan het touwtje van het zakje.  

Bij gebruik van een los lapje tule leggen de kinderen de steentjes/kralen midden in het vierkant. 

Vouw de punten samen en sluit het zakje met een mooi glanzend draadje. Daar maak je vervolgens 

het kaartje met tekst aan vast. Willen de kinderen direct zelf bidden? Maak daar tijd voor.  

Eeuwig leven   Bovenbouw  10 min.  

Je hebt nodig: een print van werkblad 3. 

Oplossingen: 

Kompaspuzzel: Als je in God gelooft, begint het eeuwige leven al hier op aarde -  

Heen en weer: De mensen zijn van U 

 

 


